KERNKWADRANT – achtergrond informatie

1. Kernkwaliteiten
Kernkwaliteit
Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern)van een persoon
behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een kernkwaliteit is te herkennen aan
iemands bijzondere kwaliteit waarover hijzelf zegt: 'Dat kan toch iedereen’. Het
onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden is dat kwaliteiten van binnenuit komen
en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren,
kwaliteiten kun je ontwikkelen. Hoe duidelijker het beeld dat we van onze
kernkwaliteiten hebben, des te bewuster kunnen we die laten dóórstralen in het werk.
Kernkwaliteit en valkuil
De schaduwkant van de kernkwaliteit wordt ook wel vervorming genoemd. Die
vervorming is wat een kernkwaliteit wordt als het te ver doorschiet. Zo kan een
kernkwaliteit 'behulpzaamheid' doorschieten in 'bemoeizucht'. Dan wordt de kracht van
iemand zijn zwakte of te wel 'te veel van het goede'. De valkuil is datgene wat de
betreffende persoon regelmatig als 'label' opgeplakt krijgt, waarvan iemand van
anderen te horen krijgt in de zin van 'wees niet zo .....'
Als je achter de vervormingen de kernkwaliteiten leert zien, wordt het mogelijk 'door
vervelend gedrag heen te kijken'.
Kernkwaliteit en uitdaging
De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. De kernkwaliteit
en de uitdaging zijn elkaars aanvullende kwaliteiten. Waar het om gaat is de balans te
vinden tussen’ daadkracht’ en ‘geduld’. Balans aanbrengen betekent in termen van
'en - en ' niet 'of - of'. De kunst is om zowel daadkrachtig als geduldig te zijn.
Kernkwaliteit en allergie
Uit iemands kernkwaliteit is vaak af te leiden waar de mogelijke conflicten met zijn
omgeving te verwachten zijn. Die hebben dan vaak te maken met zijn uitdaging. De
doorsnee-mens blijkt allergisch te zijn voor een teveel van zijn uitdaging, vooral als hij
die in een ander verpersoonlijkt ziet. Hoe meer men in een ander met zijn eigen allergie
geconfronteerd wordt, des te groter is de kans dat men in zijn valkuil terechtkomt. De
persoon met de 'daadkracht' loopt dan het risico nog harder te gaan drammen, terwijl hij
de ander verwijt passief te zijn. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan, waar zonder hulp
van een derde moeilijk meer uit te komen is. Beide personen lopen het risico op elkaar
in te haken en in een uitzichtloos conflict terecht te komen. Met andere woorden, als
men zijn allergie in een ander tegenkomt, ligt de valkuil op de loer.
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Voorbeeld van een kernkwadrant
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2. Kernkwaliteiten en relaties tussen mensen
Allergie en kwetsbaarheid
Je kan veel over jezelf leren van diegenen waar je het moeilijkst mee om kan gaan.
Wanneer je je ergert aan anderen of misschien zelfs wel allergisch bent voor bepaalde
personen dagen deze personen je door hun gedrag (en de manier waarop ze
communiceren) uit om een kwaliteit te tonen die je wel in je hebt, maar die nog niet echt
uit de verf komt.
Een gevoel van minachting is kenmerkend voor situaties waarin men geconfronteerd
wordt met zijn allergie. Minachting hebben voor iemand maakt je zelf kwetsbaar omdat
je voor je het weet in je valkuil schiet en niet meer effectief bent. Waar men allergisch
voor is bij een ander, is waarschijnlijk te veel van iets goeds dat men zelf juist het
meeste nodig heeft.
Wat dus iemand het meest kwetsbaar maakt is niet zijn valkuil, maar zijn allergie, want
het is vooral de allergie die iemand in zijn valkuil drijft.
Respect en soortgenoten
Wanneer 'soortgenoten', individuen met dezelfde kernkwaliteit, elkaar tegenkomen
gebeurt er iets anders. Wat de soortgenoten betreft, het is voorstelbaar dat twee
vastberaden types het niet zonder meer gemakkelijk hebben met elkaar. Het risico is
aanwezig dat het uitdraait op een strijd tussen twee stijfkoppen waarbij de aanhouder
wint. Hoe moeilijk het vaak ook is met een soortgenoot om te gaan, de betrokkenen
hebben doorgaans wel respect voor elkaar.

3. Kernkwaliteiten bij spanning en stress
In een kernkwadrant wordt ook zichtbaar hoe een persoon geneigd is op stress of
onder druk te reageren. In eerste instantie zal de druk of spanning ertoe leiden dat hij
vaker teveel van het goede naar buiten zal brengen, met andere woorden in zijn
valkuil zal schieten. Wordt de druk nog groter, dan zal hij in extreme gevallen de
neiging hebben (plotseling) in zijn allergie te schieten en deze uit te gaan leven.
Dat zijn van die momenten waarop de omgeving iemand niet meer herkent. Het
gedrag dat hij of zij dan vertoont is voor de omgeving zo ongewoon dat er onbegrip
ontstaat.
Iemand die `normaal` gesproken juist heel moedig is, een grote besluitvaardigheid
heeft en door de omgeving als energiek ervaren wordt zal in eerste instantie iets te
moedig worden en zich vervolgens onder hoge stress aarzelend en besluiteloos
gaan gedragen. Wanneer dit soort verschijnselen zich gaan voordoen is het tijd voor
een `time out`, anders ligt een crisis in het verschiet
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4. EHBO: Enige Hulp Bij Ongemak
Wat als je vastloopt bij het maken van een kwadrant?
Bij het maken van een kernkwadrant gebeurt het wel eens dat men er niet uitkomt, dat
er iets kroms ontstaat dat logisch niet klopt. Meestal is dat het gevolg van een denkfout
die mensen begaan wanneer ze in plaats van de naam voor de valkuil, het effect van
de valkuil beschrijven. Toewijding wordt dan zoiets als egoïsme. omdat ze zien dat
iemand die te toegewijd is (=fanatiek) wel eens de neiging heeft zich af te sluiten en
alleen aan zichzelf te denken. Egoïsme is daarmee geen valkuil, maar het effect van de
valkuil.
De uitdaging wordt dan benoemd als hulpvaardigheid en de allergie lukt dan niet
meer of wordt zoiets als ‘opoffering’, hetgeen niet meer klopt als allergie bij
toewijding, want toegewijde mensen kunnen zich soms juist heel goed opofferen.
Zo’n kwadrant zou je een torsiekwadrant kunnen noemen omdat er iets kroms of
verdraaids in zit. Voor sommigen is het onderscheid tussen het woord voor te veel
van iets’ en ‘het effect daarvan’ moeilijk te maken en dan krijgen ze het kwadrant niet
rond.
Wat als je minder tijd hebt en toch wil werken met kernkwaliteiten?
Je kan de methode ook gebruiken met enkel de 2 positieve vakken: de kernkwaliteit
en de uitdaging. Op die manier overheerst de appreciërende sfeer, en is er minder
tijd nodig.

Bronnen en inspiratie:
- Bezieling en kwaliteit in organisaties van David D. Offman, en bewerkt door Ada Krale en
Gilles Tak.
- Loopbaanbegeleiding INZICHT (www.loopbaaninzicht.be)
- http://www.carrieretijger.nl/
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Het is niet altijd en voor iedereen gemakkelijk om kwaliteiten te
benoemen. Onderstaand vind je woorden die mensen vaak gebruiken om
kwaliteiten te benoemen:
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Ter inspiratie of als EHBO vind je in onderstaand overzicht een aantal
voorbeelden van mogelijke kwadranten.
Merk op dat een kwadrant er gerust anders kan uitzien dan je in
onderstaand overzicht leest. Zo bijvoorbeeld kan ‘warrigheid’ de allergie
zijn van iemand die als kernkwaliteit ‘accuratesse’ heeft, maar evenzo kan
het de allergie zijn van iemand die als kernkwaliteit ‘ordenend’ heeft.
KERNKWALITEIT
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1. Kernkwaliteiten en kernkwadranten
Een manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je
kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Het is ook een
veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode om je werkrelaties met
anderen te onderzoeken.
Wat z ij n ke r n kwalit e it e n ?
Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Offman de specifieke
sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook
de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij
ernaar gevraagd wordt. Bijvoorbeeld dat je een erg creatief, bijzonder
geduldig of zeer besluitvaardig persoon bent.
Iedereen heeft deze kwaliteiten in zich.
Wanneer je dingen doet of bij mensen bent die je aanspreken op je
kernkwaliteiten merk je doorgaans op dat dit je energie geeft.
K walit e it e n ku n n e n ook va lk u ile n z ij n
Kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een
vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit
wordt een zwakte. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil
trappen
drammerig
te
worden.
Of
als
je
doorschiet
in je zelfvertrouwen word je arrogant.
V alku i le n van e e n an de r : al l e r gie ë n
Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een
ander
doorschiet
in
een
bepaalde
kwaliteit,
kan
dat
bij
jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd.
Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg
bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die zichzelf
continu op de borst kloppen.
A ch t e r alle r gie ë n sch u ile n w e e r u it dagin ge n
Die vervelende eigenschap van de ander is natuurlijk ook een kwaliteit
waarin hij is doorgeschoten. En het mooie is dat juist voor degene die er
allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze allergie ligt een belangrijk
ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd. Erger je je
regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit
daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam of geduldig en daarin
doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging is omdat je
zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan
wie je je het meest ergert!
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2 . V an ke r n kw al i tei t n aar ke r n kw ad r an t
Je kan je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
opstellen. Dat wordt meestal weergegeven in een figuur. Deze figuur
noemen we een kernkwadrant.
Hieronder een voorbeeld van het kernkwadrant van de kwaliteit
'daadkracht' van Tina. Zij wordt vaak geprezen omdat ze 'dingen voor
elkaar krijgt'. Maar ze krijgt ook wel eens van haar baas te horen dat ze
iets geduldiger mag zijn. "Je collega komt echt wel met een voorstel, als
jij haar niet steeds vóór bent!"

____________________

teveel van het goede ->

_____________________

1 Kernkwaliteit

2 Valkuil

Daadkrachtigheid

Drammerigheid

_____________________

______________________

Het negatief tegenovergestelde

het positief tegenovergestelde

daarvan is:

daarvan is:

__________________

<- teveel van het goede

____________________

4 Allergie

3 Uitdaging

Passiviteit

Geduld

_________________

____________________

1. Tina is ontzettend daadkrachtig. Dat is een kwaliteit.
2. Soms schiet ze daarin door en wordt ze drammerig. Dat is dan haar
valkuil.
3. Haar uitdaging is het tegenovergestelde van haar kwaliteit
‘daadkrachtigheid', in dit geval is dat 'geduld' of 'goed kunnen
beschouwen'.
4. Aan haar kwaliteit is ook een allergie verbonden. In dit geval is haar
allergie passiviteit/geen initiatief nemen.

KERNKWADRANT – Opdracht
Bij het invullen van je eigen kernkwadrant kunnen onderstaande vragen je
richting geven:
Kernkwaliteiten zijn te achterhalen door:

Wat waarderen anderen in mij?

Wat vind ik heel gewoon om te doen?

Wat moedig ik anderen aan om te doen, waar stimuleer ik anderen
in, of wat eis ik van anderen?
Valkuilen zijn te achterhalen door:

Wat verwijten anderen mij vaak?

Wat doe ik als ik onder druk sta of gestrest ben?

Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf?
Uitdagingen zijn te achterhalen door:

Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of wat doe ik nog te weinig?

Wat wensen anderen mij toe?

Waar heb ik bewondering voor?
Allergieën kun je achterhalen door:

Welk gedrag (van anderen) heb ik een hekel aan, minacht ik, of
word ik boos om?

Welk gedrag zou je bij jezelf verafschuwen?

Waar vinden anderen je te veel over opwinden?

MIJN KERNKWADRANT

Wat ik bij anderen
vanzelfsprekend

Wat ik in anderen

Wat anderen in

bereid ben door de

mij waarderen

vingers te zien

anderen

mij verwijten

verwacht

kernkwaliteit

teveel van

Wat ik in
mezelf

Wat

valkuil
Wat ik in mezelf

het goede

gewoon

geneigd

vind

ben

rechtvaardigen

positief
tegenover
gestelde

positief
tegenover
gestelde

Wat ik in
mezelf

zou

verafschuwen

allergie
Wat anderen mij
aanraden
relativeren

Wat ik in

teveel van

te

mezelf mis

het goede

uitdaging

Wat ik in anderen
minacht

Wat ik in anderen
bewonder

Wat anderen mij
toewensen

te

